
 Bezier Curves... منحنٌات بٌزٌر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



األمر ... فً هذا الكتاب سنتعلم كٌف نطبق معادالت منحنٌات بٌزٌر فً لغة سً شارب

أنت الذي تعقد ... فال تعتقد أنها معقدة... ومعادالت بسٌطة... كلها رٌاضٌات ال أكثر... بسٌط

وسأبذل جهدي كً ... لمنحنٌات بٌزٌر مقدمةهذا الكتاب ٌعتبر ... وأنت الذي تسهلها... االمور

 ... أجعله وااضحاً قدر المستطاع

 ...لكننً سأستخدم السً شارب كتطبٌق... هو ممكن برمجتها بأي لغة برمجة... طبعاً 

 ...لنبدأ

تتحرك على ( لنفترض أنها كرة)وجعل الكائن , هً تحدٌد عدة نقاط... فكرة منحنٌات بٌزٌر

 ...سنحدد أربع نقاط... لذا...  yو  xاثٌات فً أحد... شكل منحنى

P0 = x0,y0 

P1 = x1,y1 

P2 = x2,y2 

P3 = x3,y3 

 

ظر نا... حنىعلى شكل من p3حتى  p0لتتحرك الكرة من نقطة  timeوٌجب أن ٌكون لدٌنا 

 إلى الشكل

 

 



داخل وهمٌة نقاط وهً على شكل  ...لكل أحداثً... أساسٌة نقاطنحدد ثالث فً بداٌة األمر 

 النقاط السابقة

Ax, Ay, Bx, By, Cx, Cy 

إلى  p0سنحرك الكرة من نقطة ... فمثالً ... نعتمد على هذه النقاط لتحرٌك الكرة بٌن نقطتٌنس

 ...وهكذا p2إلى  p1ثم من ..  p1نقطة 

 ...بالتأكٌد هناك معادالت تساعد على ذلك... كٌف نعمل ذلك؟؟

 ...فنقوول Cسنبدأ من 

Cx = 3(x1-x0) 

Cy = 3(y1-y0) 

 Bبعدها ننتقل إلى ... ثم نطرح االحداثً األول من الثانً 3ضرب االحداثٌات برقم ن... أي

Bx = 3(x2-x1) – Cx 

By = 3(y2-y1)-Cy 

 Cبتنقٌص جزء  Bستكمل المنحنى نقاط  C بعد ان تنتقل الكرة من نقاط ال

 Aوأخٌراً نأتً إلى نقاط 

Ax = x3-x0-Cx-Bx 

Ay = y3-y0-Cy-By 

ستكمل الكرة المنحنى كامالً من النقطة االولى إلى آخر نقطة بتنقٌص  Bوبعد ان ننتهً من 

 Cو  Bكال من 

 ...وبذلك ٌتشكل المنحنى بالطرٌقة التالٌة ...وهكذا ٌكتمل المنحنى



 

ولكن عن طرٌقها ٌتشكل ... والخطوط السوداء هً خطوط وهمٌة... الخطوط الملونة

 ...المنحنى

 

 ؟؟ timeكٌف لموقع الكرة أن ٌتغٌر على شكل منحنى كلما زاد ... ولكن

 ...هذه أٌضاً لها معادلة

 :وٌكون ذلك... اثٌات الكرة لتتحرك على شكل منحنىعلٌنا تحدٌد احد

X = (Ax X timeᶟ) + (Bx X time²) + (Cx X time) + x0 

Y = (Ay X timeᶟ) + (By X time²) + (Cy X time) + y0 

تتحرك الكرة على شكل منحنى بالنقااط التً ... طرٌق هذه المعادالت التً نراها اآلنعن 

 ...ستحددها

 

سأستخدم ... كما ذكرت... ما رأٌكم أن نبدأ بتطبٌق هذه المعادالت فً البرمجة؟؟... حسناً 

 ...ٌمكنك أستخدام أي لغة ترٌدها... السً شارب

ال ٌجووز أن تقرأ هذا الكتاب  ...أنك تجٌد لغة برمجة وسأفترض... لنبدأ بكتابة الدالة... حسناً 

 ...وانت ال تعرف اي شًء عن لغة برمجة



 ...فٌه البارامترات الوقت والنقاط المطلوبة Pointسنكتب دالة من نوع 

Private Point curvePoints(float time, Point p0, Point p1, Point p2, Point 

p3) 

{ 

float Cx = 3 * (p1.X – p0.X);   //ًمعادالت احداثٌات الس 

float Cy = 3 * (p1.Y – p0.Y); 

float Bx = 3 * (p2.X – p1.X) – Cx;   ًمعادالت احداثٌات الب//  

float By = 3 * (p2.Y – p1.Y) – Cy; 

float Ax = p3.X – p0.X – Bx – Cx;    معادالت احداثٌات األي//  

float Ay = p3.Y – p0.Y – By – Cy; 

float time3 = time * time * time;   متغٌر لتكعٌب الوقت//  

float time2 = time * time;   متغٌر لتربٌع الوقت//  

float X = (Ax + time3) + (Bx + time2) + (Cx + time) + p0.X;    متغٌر

//االحداثً السٌنً للدالة  

float Y = (Ay + time3) + (By + time2) + (Cy + time) + p0.Y;    متغٌر

//االحداثً الصادي للدالة  

return new Point((int)X, (int)Y); 

} 

 

والحمد هللا  (xna)انا عملتها مع السً شارب واألكسونا  ...اتمنى تكون الدالة وااضحة

 ... جعلت الكرة تتحرك على شكل منحنى... ضبطت معاي

 ...يمكن وضع أكثر من أربعولكن ... في هذا المثال وضعنا أربع نقاط فقط :-حظة مهمةمال

 



 ...والرحمة على والدي... ادعوا لً بالتوفٌق والتٌسٌر... اتمنى أن ٌكون الدرس واضح

 واالستفادة منه... اتمنى نشره... انا ألفت هذا الكتاب لوجه هللا

 :ستجدون هذا الكتاب فً

 موقع كتب

http://www.kutub.info/ 

 حسابً فً الفورشٌرد

http://www.4shared.com/dir/14410692/2523f96d/sharing.html 

 

 ...عبدهللا حسن الفارسً...

 تم بحمد هللا

http://www.kutub.info/
http://www.4shared.com/dir/14410692/2523f96d/sharing.html

